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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – СТРАЛДЖА 2016г.”, 

 ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2020 г. 
 

 
Днес 27.01.2020 г. от 14.00 ч. в гр.Стралджа, на адрес ул.”Хемус” №12 в заседателната залана в 

сградата на общинска администрация Стралджа се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска 

цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.”. Събранието се свиква във връзка с Решение на 

Управителният Съвет на СНЦ „Местна инициативна група - Стралджа 2016г.” взето на заседание от 
19.12.2019 г.на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението 

Събранието е свикано с публична покана, обявена на 20.12.2018 г. на сайта на Община Стралджа и 

на сайта на „МИГ-Стралджа 2016” и поставена на местата за обявления в офиса на управлението на МИГ 
и в Община Стралджа. 

На Събранието присъстваха 9 души. При проверката на кворума се установи, че такъв не е 

постигнат и съгласно чл.27, ал.2 от Устава  на Сдружението събранието се проведе един час по-късно от 
предварително обявеният час. 

Председателстващ събранието беше Николай Николов – председател на УС на „МИГ-Стралджа 

2016г.”, а за протоколчик бе избрана Стоянка Костадинова 

Председателя предложи на обсъждане обявения дневен ред, а именно: 

1. Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ през 2019 година; 

          2. Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ за 2019 година; 

            3. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ - Стралджа 

2016“ през 2019 година; 

          4. Освобождаване и избор на нови членове на УС 

          5. Други 

 
Николай Николов предложи в точка „други” да се включи „Вземане на решение за кандидатстване 

СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“ по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
ПРСР 2014 - 2020 г.” 

Председателя на УС призова присъстващите да гласуват, така коригираният дневен ред. Членовете 

пристъпиха към гласуване, като взеха следното РЕШЕНИЕ: 

Дневния ред се приема с допълнението по т.5 и всяка точка ще се обсъжда и гласува отделно от 
членовете. 

 

Гласували „за” – 9 
Гласували „против” – няма 

Гласували „въздържал се” – няма 

 
По 1-ва точка от Дневния ред Николай Николов запозна присъстващите с Доклад за дейността на 

УС на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“ през 2019 година 

След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе 

следното РЕШЕНИЕ: 
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 Приема Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“ през 2019 година 

 
Гласували „за” – 9 

Гласували „против” – няма 

Гласували „въздържал се” – няма 

 
По 2-ра точка от Дневния ред Николай Николов запозна присъстващите с Годишния финансов 

отчет на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ за 2019 година 

След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе 
следното РЕШЕНИЕ: 

 Приема Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“ за 2019 година 

 
Гласували „за” – 9 

Гласували „против” – няма 

Гласували „въздържал се” – няма 

 
По 3-та точка от Дневния ред Николай Николов запозна присъстващите с Годишния доклад по 

чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“ през 2019 година 

По т.5 не постъпиха никакви предложения за разисквания и се пристъпи към гласуване, като 
Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: 

 Приема Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ - Стралджа 

2016г.“ през 2019 година 

 
Гласували „за” – 9 

Гласували „против” – няма 

Гласували „въздържал се” – няма 
 

По 4-та точка от Дневния ред Николай Николов предложи да бъде извършена следната 

промяна в УС на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“  : 

Елка Гочева Велчева , представител на ЕТ „Елка Велчева – ПВ”, гр.Стралджа” – да бъде освободена, 

поради ангажименти и здравословни проблеми, затрудняващи пълноценното и участие в работата на УС, 
като същият остава член на ОС. На нейно място бе предложен г-н Альоша Йорданов Лужецки, 

представляващ „Лужецки” EООД, досегашен член на Общото Събрание също от стопанския сектор..  

След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе 

следното РЕШЕНИЕ: 

Освобождава Елка Гочева Велчева , представител на ЕТ „Елка Велчева – ПВ”, гр.Стралджа”  като 

член на УС н на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“ и избира на нейно място Альоша Йорданов Лужецки, 

представляващ „Лужецки”  EООД 

 
Гласували „за” – 7 

Гласували „против” – няма 

Гласували „въздържал се” – 2 

 

По 5-та точка от Дневния ред Николай Николов даде думата на г-н Щерьо Черногоров – ИД на 

„МИГ - Стралджа 2016г.“ да запознае присъстващите с подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Г-н Черногоров запозна присъстващите със 

същността на подмярката, като отбеляза-сумата за финансиране - до 100% в зависимост от приложимия 

режим на държавна помощ, Разходи за сътрудничество в рамките на Република България (вътрешно-

териториално сътрудничество)    или проекти за сътрудничество между територии в две или повече 

държави членки или с територии в трети държави (транснационално сътрудничество):Максималната 
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стойност на допустимите разходи, които са принос на всеки един от кандидатите  партньори по проекта е 

в размер до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество и 100 000 

евро за транснационално сътрудничество. „МИГ - Стралджа 2016г.“ проведе предварителна среща с 

представители на МИГ Раковски, като страните се договориха да работят за осъществяване на проект  

"Популяризиране на културното наследство на териториите на МИГ Стралджа и МИГ Раковски“ 

 
След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе 

следното РЕШЕНИЕ: 

 Одобрява решениението за кандидатстване СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“ по подмярка 

19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г с проектно предложение 

"Популяризиране на културното наследство на териториите на МИГ Стралджа и МИГ Раковски; 
 

Гласували „за” – 9 

Гласували „против” – няма 
Гласували „въздържал се” – няма 

 

.Така дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“ бе 

закрито 

 
 

 

 

 
Председателстващ Събранието:……………П……………….. 

                                                        Николай Николов     

 
 

Протоколчик:………………П……………….. 

                                   Стоянка Костадинова 
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